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Resumo: O presente trabalho tem o objetivo de promover uma análise sobre a Lei Geral
de Proteção de Dados brasileira (a LGPD), baseando-se, para tanto, em uma breve
incursão sobre a origem dos direitos da personalidade, considerando, ainda, a evolução
histórica do direito à privacidade, à luz de parâmetros jurídicos e sociais atrelados ao
desenvolvimento tecnológico experimentado hodiernamente e de sua repercussão na
tutela dos dados pessoais. Nessa perspectiva, será realizada uma leitura sobre os
objetivos, os fundamentos e os princípios da Lei 13.709/2018, com base na legalidade
constitucional, tendo em vista a natureza una e hierárquica do ordenamento jurídico
brasileiro.
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Abstract: This paper aims to promote an analysis of the Brazilian General Data
Protection Law, based on a brief incursion into the origin of personality rights,
considering the historical evolution of the right to privacy, in the light of legal and social
parameters linked to the technological development of personal data. In this
perspective, a reading on the objectives, foundations e principles of Law 13.709/2018
will be held, based on the constitutional legality, in view of the unified and hierarchical
nature of the Brazilian legal system.
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1.A personalidade, a tecnologia e os dados pessoais: a Lei 13.709/2018 (a LGPD)

O presente estudo tem o objetivo de situar no tempo e no espaço a tutela dos dados
pessoais, considerando-se, para essa finalidade, a evolução do direito à privacidade,
desde o seu nascedouro conceitual, nos periódicos da Universidade de Harvard, no ano
de 1890,1 em sua perspectiva negativa, até o advento, no Brasil, da Lei Geral de
Proteção de dados, a Lei 13.709/2018 (LGL\2018\7222) (a LGPD),2 que considerou,
como marco normativo, o General Data Protection Regulation (GDPR), Regulamento
2016/679,3 da União Europeia, promulgado em substituição à Diretiva 95/46/CE.4

O que se almeja com a presente abordagem é promover uma análise sobre a proteção
das informações pessoais, à luz da tutela da privacidade – sem deixar de reconhecer,
por evidente, que diversos outros caracteres da personalidade são impactados pela novel
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norma de proteção de dados5 –, perpassando, rapidamente, pelas vicissitudes do
processo de concretização e evolução dos direitos da personalidade.

Em seguida, serão consideradas as bases da dinâmica normativa do direito à privacidade
e a influência da tecnologia na proteção dos dados pessoais, verdadeiros caracteres da
personalidade humana, valor primário do ordenamento jurídico, difundidos por meios
tecnológicos, a ensejar uma proteção elástica e qualificada, à luz da cláusula geral de
tutela da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88 (LGL\1988\3)).6

Buscar-se-á demonstrar a necessidade de uma tutela promocional da personalidade e da
privacidade, em um período de notório avanço tecnológico e de exposição constante do
ser humano, não mais apenas considerado no âmago de sua intimidade e no reduto de
seu lar, mas, sim, a partir da distribuição de seus dados pessoais no tempo e no espaço,
por meio, em regra, da internet, e em razão da captação realizada por terceiros,
mal-intencionados (hackers e outros mercenários virtuais) ou não (sociedades
empresárias com a finalidade de promover os seus produtos e serviços).7

Com esse objetivo, será feita uma ponderação acerca dos parâmetros objetivos, dos
fundamentos e dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira (Lei
13.709/2018 (LGL\2018\7222)).

Considerar-se-á, ainda, nesse contexto, o escopo da Proposta de Emenda Constitucional
17/2019, que “acrescenta o inciso XII-A, ao art. 5º, e o inciso XXX, ao art. 22, da
Constituição Federal, para incluir a proteção de dados pessoais entre os direitos
fundamentais do cidadão e fixar a competência privativa da União para legislar sobre a
matéria”.8-9

Pretende-se, assim, demonstrar a importância da tutela dos dados pessoais no cenário
social e jurídico atual, sem se olvidar quanto à sua relevância para a atividade
econômica, demonstrando-se não se tratar, a novel norma de proteção de dados
brasileira, de um microssistema próprio e isolado, mas, sim, de relevante diploma
normativo para a tutela da privacidade e da personalidade humana, que deve ser
interpretado e aplicado à luz da legalidade constitucional, considerando-se,
especialmente, a unidade e a natureza hierárquica do ordenamento jurídico brasileiro, de
maneira a permitir, a um só tempo, a promoção da dignidade humana e o livre
desenvolvimento do mercado.

2.Aspectos gerais sobre a evolução da tutela dos direitos da personalidade

No ano de 1789, em um cenário de revolução, a burguesia logrou reduzir a atuação do
Estado a funções básicas na sociedade. Aos particulares, por sua vez, foi franqueado o
acesso à ampla liberdade comercial. A dicotomia entre o direito público e o direito
privado criava um espaço de autonomia privada baseado na livre realização da vontade.

A liberdade em excesso e a igualdade meramente formal entre os homens fez com que o
poderio econômico se firmasse como base das relações sociais: os mais pobres e com
menores condições consentiam com salários menores e com jornadas de trabalho
desumanas.

O Estado seguia afastado das relações entre os particulares; o homem usou e abusou da
liberdade.10 E foi nesse contexto histórico, na segunda metade do Século XIX, com a
necessária retomada da intervenção estatal na seara social, que surgiram os primeiros
elementos caracterizadores da disciplina dos direitos da personalidade, categoria que
abrangia um núcleo de atributos inseparáveis da pessoa humana, a ser protegido não
apenas em face do Estado, mas também contra o avanço incessante da exploração do
homem pelo homem.

A tutela da personalidade foi inicialmente abordada à luz de embates conceituais que
questionavam a possibilidade de a própria personalidade humana se tornar objeto de
tutela jurídica: de um lado, acreditava-se que a personalidade somente atribuiria ao
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sujeito a capacidade de ser titular de relações jurídicas, não podendo ser, ela própria,
um objeto juridicamente tutelável; de outro lado, considerada um valor, com um
conjunto de atributos inerentes à própria humanidade, a personalidade poderia, então,
ser um bem jurídico em si mesmo, digno de tutela privilegiada.11-12

Mesmo a admissão da existência dos direitos da personalidade veio acompanhada,
ainda, por uma associação à dogmática dos direitos patrimoniais.13 Discussões em torno
da concepção monista ou pluralista da personalidade foram, da mesma forma,
exaustivamente entabuladas.14

Apenas com o transcurso do tempo, passados os embates conceituais travados
inicialmente, a tutela da liberdade absoluta, de natureza eminentemente privativista e
voluntarista, pautada no patrimonialismo, foi substituída pela noção de proteção à
dignidade da pessoa humana.15

Foi necessário, nesse contexto, alterar a didática conceitual acerca dos direitos
subjetivos.16 Isso porque, essa categoria havia sido criada para tutelar direitos
patrimoniais e não direitos existenciais.17

Passou-se, então, a utilizar o conceito de situações jurídicas, englobando as situações
jurídicas existenciais, relacionadas à tutela da personalidade humana, à luz de uma
indispensável elasticidade,18 visando dar guarida a toda a repercussão jurídica da
proteção dos caracteres existenciais, e as situações jurídicas patrimoniais, atreladas a
questões eminentemente patrimoniais. Reconheceu-se, ainda, que as situações jurídicas
existenciais devem funcionalizar as situações jurídicas de natureza patrimonial, à luz da
legalidade constitucional.19 Os direitos da personalidade passaram, então, a ter guarida
absoluta do ordenamento jurídico.20

Difundiu-se, sobremaneira, o ideal de transformação estrutural do conceito de direito
civil,21 para passar a dispor, na tutela das atividades e dos interesses da pessoa
humana, de técnicas e de instrumentos próprios do direito público, como a aplicação
direta das normas constitucionais nas relações jurídicas de caráter privado. Tudo com o
objetivo de superar a igualdade formal entre os homens, em prol da igualdade
substancial.22

O ordenamento jurídico passou a ser enxergado, então, como um sistema complexo e
unitário, ultrapassada, pois, a summa divisio de outrora, que bipartia, de um lado, o
direito privado (o Código Civil (LGL\2002\400)) e, do outro, o direito público (a
Constituição).

O ideal de unidade sistêmica, com a interpretação e a aplicação do ordenamento jurídico
à luz dos pilares das normas constitucionais, como normas de eficácia imediata, passou
a ser imperativo;23 houve, a bem dizer, a emigração dos princípios gerais do direito civil
para a Constituição. Isso não ocorreu, é claro, a salvo de críticas de civilistas mais
tradicionalmente ligados à concepção privativista.24

A realidade é que, nesse cenário evolutivo, o Código Civil (LGL\2002\400) brasileiro de
1916 não deu um tratamento especial, como categoria própria, aos direitos da
personalidade.25 Somente na segunda metade do Século XX, tornou-se imperativa a
chancela dos direitos da personalidade, em todo o mundo.

Nesse recorte histórico-social, o enfrentamento da questão tornou-se medida premente:
“duas guerras mundiais, os horrores do holocausto nazista e a efetiva utilização da
bomba atômica foram apenas alguns dos assustadores acontecimentos que o mundo
testemunhou no curto intervalo entre 1914 e 1945”.26

O princípio basilar da Dignidade Humana foi previsto nos termos da Declaração Universal
dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia 10 de
dezembro de 1948, enunciado ao longo de seus trinta artigos e resumido em seu
preâmbulo, do qual se extrai que: o “reconhecimento da dignidade inerente a todos os

Linhas gerais sobre a Lei 13.709/2018 (a LGPD):
objetivos, fundamentos e axiologia da Lei Geral de

Proteção de Dados brasileira e a tutela de
personalidade/privacidade

Página 3



membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da
liberdade, da justiça e da paz no mundo”.27

Esse princípio ecoou em todas as Constituições da segunda metade do Século XX,
incorporando o lastro axiológico da dignidade humana como elemento lapidar do Estado
Democrático de Direito.

No Brasil, o art. 1º, III, da Constituição Federal de 1988, erigiu a dignidade da pessoa
humana à condição de valor fundamental da república; verdadeira cláusula geral de
tutela da pessoa humana, dando azo a uma relevante tutela existencial.28

A dignidade humana passou a ser tutelada diretamente. Os direitos da personalidade
foram, então, finalmente incorporados ao Código Civil de 2002.

Ocorre que, a redação do Código Civil de 2002 não logrou o grau de profundidade e
extensão necessários. Embora a matéria tenha sido abordada a partir de uma categoria
jurídica própria, em capítulo específico, limitou-se, o legislador, a discorrer sobre a
personalidade humana apenas entre os artigos 11 a 21, evidenciando-se, ainda, uma
ótica retrógrada e insuficiente, pautada no patrimonialismo.29 O direito à privacidade,
por exemplo, teve uma menção acanhada nos termos do art. 21 do CC (LGL\2002\400).

Cabe dizer: quanto ao tema, foram promulgadas, ao longo do tempo, algumas normas
visando à tutela efetiva da privacidade e da personalidade em aspecto geral. É o caso,
por exemplo: do art. 43 da Lei 8.078/90 (LGL\1990\40) (Código de Defesa do
Consumidor); da Lei 12.414/2011 (LGL\2011\1883) (Lei do cadastro positivo); da Lei
12.527/2011 (LGL\2011\4603) (Lei de Acesso às Informações Públicas); da Lei
12.737/2012 (LGL\2012\4302) (Lei “Carolina Dieckmann”); da Lei 12.965/2014
(LGL\2014\3339) (Marco Civil da Internet). Hoje, as atenções estão voltadas para a
novel Lei 13.709/2018 (LGL\2018\7222), a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais –
LGPD.

3.O direito à privacidade, a tecnologia e os dados pessoais

A ideia de direito à privacidade é fruto de artigo elaborado por Samuel D. Warren e Louis
D. Bradeis, intitulado Right to Privacy,30 no ano de 1890, para o periódico The Harvard
Law Review.31 A preocupação até então se limitava ao escopo do próprio indivíduo no
controle de sua vida pessoal, em sua esfera íntima, com uma conotação negativa,
pautada no objetivo de impor um dever de abstenção a terceiros, potenciais ofensores,
fundado em uma noção proprietária dos direitos da personalidade.32

A partir da década de 1960, contudo, a proteção estático-negativista do direito à
privacidade passou a ser insuficiente, em virtude do desenvolvimento tecnológico e da
consequente multiplicação de mecanismos para recolher, armazenar, processar e utilizar
a informação, observando-se um aumento exponencial do fluxo de dados na sociedade
contemporânea. O conceito de privacidade sofreu, então, mudanças significativas.33

A (r)evolução tecnológica trouxe consigo a certeza do acesso quase imediato às
informações, à comunicação em tempo real, ao desenvolvimento urbano e social,
fomentando, ainda, em alguns casos, a qualidade de vida. A uma primeira vista,
portanto, o cenário parecia totalmente favorável.

No entanto, os avanços tecnológicos trouxeram, da mesma forma, a exposição indevida
e o uso de informações pessoais para fomentar as receitas e os lucros de empresas, que
passaram, então, a utilizar os dados pessoais como se fossem, após a sua captação,
insumos mercadológicos próprios.

Surgiram, ainda, novas formas de usurpação de dados, por hackers e terceiros
mal-intencionados, que buscam a captação indevida para utilização ilícita, muitas das
vezes com o objetivo de afugentar a pessoa a quem esses dados se referem, por meio
de práticas de extorsão e de ameaça. Pior: riscos de vazamento de dados se tornaram
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uma infeliz realidade.

Outra verdade tecnológica da contemporaneidade é o desenvolvimento da internet das
coisas (internet of things:IoT).34 Para se ter uma ideia, apenas no ano de 2018, na
América do Sul, o Brasil logrou a pesarosa primeira posição nas taxas de ataques a
dispositivos IoT. Foram alvo de ações dessa natureza, no país, um total de 72%, dos 30
mil dispositivos infectados em todo o continente sul-americano. Na proporção mundial, o
número corresponde a 23% do índice apurado.35 A insegurança é flagrante.

Quanto ao ponto, faz-se menção, ainda, ao Verizon Data Breach Report de 2019,
elaborado pela Verizon Business, citado pelo portal especializado “Crypto ID”,36 contendo
estatísticas e informações sobre vazamentos de dados confirmados durante o ano de
2018.37 Os setores mais afetados no período, de acordo com a pesquisa, foram as
organizações públicas, além dos setores de saúde, de educação e financeiro. Em mais da
metade dos casos, a vítima sofreu invasão de seus sistemas e, em muitos casos, o
invasor utilizou a engenharia social, ou seja, a manipulação psicológica de pessoas, com
base no risco de divulgação de informações confidenciais.

E vai além: serviços de e-mail e redes sociais são oferecidos com ares de gratuidade,
quando, na realidade, são remunerados por meio da coleta de dados pessoais e
publicidade dirigida.

No novo modelo de negócios, o pagamento é feito em troca da privacidade: os dados
são a moeda de troca e os diversos meios e formas para sua coleta obscurecem a
disposição constante, ininterrupta e onerosa de dados pessoais.38

Para se ter uma ideia da mercantilização dos dados, colhe-se o exemplo do estudante
Shawn Buckles, que levou os seus dados pessoais a leilão, obtendo, em retorno, 288
libras, em um cenário precário de valorização dos dados e de desvalorização da pessoa
concreta.39

É o que, inclusive, pode ser observado por mera consulta à calculadora desenvolvida
pelo jornal Financial Times, com o objetivo de estipular, de maneira crítica, o valor dos
dados pessoais, considerando-se as características pessoais do indivíduo, em um cenário
de verdadeira monetização da personalidade.40

Alguns casos de vazamento de dados, inclusive, ficaram famosos em todo o mundo.

3.1.Alguns casos emblemáticos relacionados ao vazamento de dados

Entre os casos mais emblemáticos, cita-se o vazamento de dados envolvendo a empresa
Cambridge Analytica, que, na campanha eleitoral do atual presidente dos Estados
Unidos, Donald Trump, obteve acesso a perfis listados na rede social Facebook,
logrando, assim, a devassa de informações pessoais de mais de 50 milhões de pessoas,
sem permissão, representando um dos maiores vazamentos de dados pessoais da
história da internet, permitindo, assim, que fossem traçados os perfis de milhões de
eleitores norte-americanos.41

Também merece destaque o espantoso caso de vazamento de dados pessoais de mais
de meio milhão de doadores de sangue na Austrália, após um ataque aos sistemas da
Australian Red Cross Blood Service. Essas informações foram acessadas por pessoas não
autorizadas. Entre as informações constavam nome, endereço e informações pessoais
contidas no questionário disponibilizado pelo órgão, em especial, informações sensíveis,
como dados atrelados ao perfil sexual dos doadores de sangue.42

É igualmente inusitado e representativo o caso da empresa Standard Innovation,
idealizadora do vibrador modelo We-vibe 4 Plus, para a satisfação sexual de seus
consumidores. O referido modelo possuía conexão bluetooth e via internet, e podia ser
controlado via aparelho celular. O objetivo era permitir ao parceiro sexual do usuário o
controle à distância das propriedades de funcionamento, como a intensidade da
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vibração. Ocorre que, as informações referentes à temperatura do aparelho e à
velocidade de vibração eram coletadas, clandestinamente, permitindo o acesso, assim,
aos hábitos sexuais do cliente. A empresa foi obrigada a pagar cerca de US$ 3 milhões
em multas aos clientes lesados, em decorrência da apropriação, na surdina, de seus
dados pessoais.43

Diante do exposto, o que se pode observar é que, sem o controle efetivo dos dados
pessoais, a humanidade se vê reduzida a um triplo cenário de degradação existencial: (i)
a privacidade, materializada nos dados pessoais, se transforma em insumo negocial em
favor de terceiros integrantes do mercado; (ii) os caracteres da personalidade são
captados ilicitamente por terceiros, que invadem a esfera da privacidade humana, com a
finalidade de lucro fácil, mediante extorsão e ameaça; e (iii) a pessoa se vê em situações
de absoluta violação de seus caracteres existenciais, em razão do vazamento em larga
escala de dados contidos nos registros do operador responsável.

Trata-se de uma verdadeira “farra dos dados”.

Fala-se, hoje, inclusive, em data-driven economy, sendo vistos, os dados, como o novo
petróleo: um insumo indispensável; a real commodity dos tempos atuais.44

Fato é que, sem uma tutela especial e promocional da privacidade, os dados pessoais
continuarão a ser considerados verdadeiros títulos de crédito existenciais, sacados contra
o próprio titular da situação jurídica existencial: o pagamento continuará a ser feito
através de atributos existenciais e os juros seguirão sendo pagos, indiretamente, com a
aquisição de produtos comercializados através de propagandas direcionadas ou com a
captação de informações pessoais sensíveis, clandestinamente, ou diretamente, com o
pagamento feito a favor de criminosos virtuais.

É necessário, portanto, diante desse cenário degradante à dignidade humana, que a
tutela da privacidade seja promovida através de instrumentos jurídicos capazes de
transcender o limite temporal-espacial negativo, preconizado no passado por Warren e
Brandeis, para perquirir a tutela jurídica efetiva e positiva da pessoa humana, capaz de
chancelar a privacidade de maneira contundente.

3.2.As quatro gerações e a dupla dimensão protetiva da privacidade: um olhar evolutivo

Nessa toada, o direito à privacidade deve abranger, hoje, não apenas a proteção à vida
íntima do indivíduo, mas também a proteção de seus dados pessoais,45 franqueando-lhe
o controle da coleta e da utilização dessas informações, ensejando, para tanto, “um tipo
de proteção dinâmico, que segue o dado em todos os seus movimentos”.46 Busca-se,
assim, que a esfera protetiva seja “renovada e transferida do corpo físico para o corpo
eletrônico”.47 Afinal, os dados refletem a personalidade humana em sua dinâmica
espacial e temporal, distante de seu corpo material.48 Daí a imperatividade de sua
proteção.

Com efeito, os mesmos avanços tecnológicos que levaram ao desenvolvimento do
conceito de privacidade fazem com que, hoje, a proteção da privacidade, a partir da
tutela dos dados pessoais, com base em todo o conjunto de normas internacionais,
constitucionais e infraconstitucionais, seja reforçada por uma construção relativamente
recente. Trata-se da autodeterminação informativa, que evidencia a necessidade de uma
tutela protetiva da privacidade, sob pena de comprometimento da própria democracia.49

Torna-se imperativo, nessa toada, um giro conceitual capaz de promover a releitura do
direito à privacidade, de uma concepção inicial negativa, para um aspecto mais protetivo
e forte: a bem dizer, o direito do titular dos dados de controlar o uso de suas próprias
informações em qualquer momento e em qualquer lugar.

Para maior compreensão, é relevante analisar a questão sob o ponto de vista das quatro
gerações de leis que têm como objeto a proteção de dados pessoais, promulgadas ao
longo do tempo.50
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A primeira geração de leis especiais sobre a proteção de dados caracteriza-se pela
proposta de regular um cenário no qual centros elaboradores de dados concentrariam a
coleta e a gestão dos dados pessoais, no início da década de 1970. Buscava-se, através
das leis de primeira geração, a concessão de autorizações para a criação desses bancos
de dados, enfatizando o controle sobre o uso de informações pelo Estado e por suas
estruturas administrativas, que seriam os principais destinatários dessas normas. É o
caso, por exemplo, da Lei de Hesse alemã, de 1970, e da primeira Lei nacional de dados,
promulgada na Suécia, em 1973.

Essa geração de leis tem seu marco temporal final com a promulgação da Lei Federal
alemã sobre dados pessoais, de 1977. As leis de primeira geração foram rapidamente
ultrapassadas em razão da multiplicação dos centros de processamento de dados, que
tornaram ineficaz um controle baseado em um regime detalhado e rígido de
autorizações, por demandar um minucioso acompanhamento.

A segunda geração é referente às normas criadas no final da década de 1970, como a
Lei Francesa de Proteção de Dados Pessoais, de 1978. Essa geração de leis é marcada
pela mudança de perspectiva: passa-se a dar ênfase não mais propriamente aos bancos
de dados, mas à privacidade e à proteção de dados, como uma liberdade negativa, a ser
exercida pelo próprio cidadão. Como exemplo, pode ser citada a Lei de proteção de
dados austríaca, de 1978.

Por sua vez, as leis de terceira geração sugiram a partir da década de 1980. Passa-se,
com base nas leis de terceira geração, a abranger mais do que a liberdade de
fornecimento dos dados pessoais; busca-se garantir a efetividade dessa liberdade,
enxergando a tutela dos dados pessoais a partir de um complexo, que envolve a própria
participação do indivíduo na sociedade, levando em consideração o contexto no qual são
solicitados os dados, estabelecendo meios de proteção para as ocasiões em que a
liberdade de decidir é cerceada por eventuais condicionantes. É nessa geração de leis
que se difunde o conceito de autodeterminação informativa, no ano de 1983.

Por fim, faz-se referência às leis de quarta geração, que buscam suprir as desvantagens
do enfoque individual do tratamento de dados ainda atribuído pelas leis de terceira
geração. Percebe-se, nesse momento, a consciência do problema integral da informação
na fundamentação da disciplina, que implica no fato de não se poder chancelar a tutela
dos dados pessoais apenas com base na escolha individual. Passa-se a enxergar a
necessidade de criação de instrumentos capazes de elevar o padrão coletivo de proteção.
Busca-se, assim, fortalecer a pessoa perante as entidades que coletam e processam os
seus dados, reconhecendo o desequilíbrio nessa relação.

A propósito, dada a relevância, faz-se alusão ao recente entendimento do Tribunal
Constitucional Alemão, que reconheceu que, atrelado à proteção dos dados, e sem,
logicamente, deixar de se levar em consideração a relevância da autodeterminação
informativa, deve existir um “direito à garantia da confidencialidade e da integridade dos
sistemas informáticos”, que ficou conhecido como “direito fundamental informático”. De
acordo com essa decisão, “o objeto da proteção constitucional passa a ser o próprio
sistema informático pessoal e, por consequência, o indivíduo que o utiliza”.51

Preconiza-se, assim, de maneira engenhosa, a inversão da proteção constitucional da
pessoa ao meio informático, para, através da segurança desse meio, proteger a própria
pessoa humana.

Diante do exposto, no cenário atual da esfera protetiva dos dados pessoais, Anderson
Schreiber propõe uma dupla dimensão para o tratamento da rica discussão sobre a
tutela da privacidade: (i) uma dimensão procedimental e (ii) uma dimensão substancial.
52

A dimensão procedimental pressupõe a importância de uma tutela abrangente da
privacidade, que não apenas imponha o controle na coleta de dados pessoais, mas, mais
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do que isso, que se estenda por todas as fases do processo informativo; a dimensão
substancial, por sua vez, pressupõe o emprego da informação obtida, cabendo à pessoa
o controle da representação de si própria, construída a partir de seus dados pessoais,
sendo seu direito impor que o tratamento em questão seja capaz de refletir a realidade,
impedindo o uso discriminatório.

A solução bidimensional representa, justamente, uma tentativa de se buscar a tutela
efetiva da personalidade, capaz de proteger a pessoa contra a ingerência indevida e
abusiva sobre os seus dados pessoais, como resultado da progressão geracional da
tutela da personalidade e da privacidade. Trata-se, de fato, de um caminho promissor
para a tutela dos dados pessoais, em um claro momento de desenvolvimento
tecnológico.

3.3.Esboço de aplicação da LGPD

Como exposto, é notória a evolução da privacidade e do tratamento dos dados pessoais
no aspecto temporal e legislativo, em paralelo com os avanços tecnológicos. Nesse
compasso, também é patente a necessidade de uma seara protetiva contundente da
personalidade.53

É evidente, portanto, sob qualquer aspecto, a insuficiência dos termos do art. 21 do CC
(LGL\2002\400) para tutelar todos os matizes da tutela da privacidade, diante de um
cenário atual de desenvolvimento dos bancos de dados, das técnicas disruptivas de
captação, catalogação e tratamento de dados, propulsionadas por algoritmos específicos,
por mecanismos de big data e de análise preditiva de padrão de atuação no mercado de
consumo, entre outros instrumentos que se utilizam dos dados como combustível para
seguir com a aceleração da atividade econômica. Mecanismos de tutela da privacidade
tornam-se, portanto, a cada dia mais relevantes.

Na relação pessoa-empresas-dados, torna-se necessário um poder/dever bilateral
informacional: de um lado, caberá a quem promove a captação, para tratamento e
exploração, informar, antes de tudo, a coleta desses dados; de outro lado, caberá à
pessoa, na proteção ativa de seu direito à autodeterminação informacional,
manifestar-se positiva ou negativamente acerca da coleta de dados, através de seu
consentimento, quando assim a Lei determinar, limitando-se o tratamento à sua própria
finalidade.

Em todas as hipóteses, deverá ser garantido ao titular acompanhar, fiscalizar e nortear o
destino de seus dados. Somente assim, haverá a perfeita sintonia entre a atividade
econômica e a utilização dos dados pessoais como seu motor de propulsão.

Nesse sentido, Brandeis e Warren já advertiam, no final do século XIX: “invenções
recentes e métodos de negócios chamam a atenção para o próximo passo que precisa
ser tomado para a proteção da pessoa”.54 Nessa linha, pode-se afirmar que o passo
seguinte, adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, diante dos avanços tecnológicos
e do dilema dos dados, foi a promulgação da Lei 13.709/2018 (LGL\2018\7222), a Lei
Geral de Proteção de Dados – LGPD.

Não há dúvida de que a cláusula geral de tutela da dignidade humana, prevista como
centro gravitacional do ordenamento jurídico brasileiro e pilar central da Constituição
Federal de 1988, por si só, seria suficiente para impor a dinâmica protetiva promocional
necessária aos caracteres da personalidade traduzidos pelos dados pessoais.

Contudo, a existência de uma Lei específica sobre a matéria, especialmente diante da
lacônica codificação civil de 2002, traz à baila uma proteção especial relevantíssima, que
reforça a tutela da pessoa humana, à luz de fundamentos e lastros axiológicos capazes
de assegurar, com uma dinâmica normativa própria e moderna, atenta às vicissitudes da
privacidade, a melhor guarida possível à proteção dos dados pessoais.

Isso, é claro, sem que se possa descuidar, em qualquer caso, da necessidade premente
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de que as situações jurídicas existenciais sempre funcionalizem as situações jurídicas
patrimoniais e de que a novel Lei não funcione como um microssistema próprio e
dissociado do ordenamento jurídico como um todo.

Quanto ao ponto, é relevante dispor que a aplicabilidade da novel norma de proteção de
dados deve se basear, a bem dizer, na unidade do sistema e na hierarquia suprema da
axiologia constitucional,55 considerando-se como base do ordenamento jurídico a tutela
da dignidade humana.

Passa-se, pois, com esse verniz, a uma breve análise sobre o objetivo, os fundamentos e
os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD.

4.A Lei 13.709/2018 (a LGPD): objetivo, fundamentos e axiologia

A Lei Geral de Proteção de Dados propõe um modelo de proteção de dados amparado
em três características: (i) amplo conceito de dado pessoal; (ii) necessidade de que
qualquer tratamento de dados tenha uma base legal e (iii) legítimo interesse como
hipótese autorizativa de realização de um teste de balanceamento.56

O art. 1º da novel norma legal define o seu objetivo: dispor sobre o tratamento de dados
pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de
direito público ou privado, visando proteger os direitos fundamentais de liberdade e de
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

A ênfase dada à proteção dos direitos fundamentais de liberdade, privacidade e ao livre
desenvolvimento da pessoa natural demonstra o escopo protetivo que se deve esperar
da Lei nova. Com efeito, para os fins do presente estudo, entende-se que a liberdade a
que se faz alusão no texto legal está diretamente associada à justiça e à solidariedade
social, nos estritos termos do art. 3º, I, da Constituição Federal.

O que se busca, portanto, em primeiro plano, na balança de interesses correspondentes
ao trinômio pessoa-mercado-dados, é proteger a pessoa humana, valor central do
ordenamento jurídico brasileiro, dando guarida efetiva aos seus dados, para que, então,
possa ser tutelado também o mercado. E não poderia ser diferente.

De fato, não se pode fechar os olhos para a relevância dos dados na economia atual, no
Brasil e no mundo. Mesmo por isso, o art. 2º da LGPD traz à baila os fundamentos que
dão azo à disciplina da proteção de dados pessoais, cotejando tanto bases de ordem
existencial, quanto bases de ordem patrimonial-mercadológica.

Nesse diapasão, os fundamentos a que faz alusão a Lei nova são: o respeito à
privacidade; a autodeterminação informativa; a liberdade de expressão, de informação,
de comunicação e de opinião; a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; a
defesa do consumidor e os direitos humanos; o livre desenvolvimento da personalidade,
a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. No mesmo enunciado,
faz-se alusão, ainda, à tutela do desenvolvimento econômico, tecnológico, da inovação,
da livre-iniciativa e da livre concorrência.

Observa-se que, a despeito da busca pela dupla tutela de natureza existencial e
patrimonial, o arcabouço protetivo da Lei nova promove uma notória funcionalização,
devendo, assim, ser interpretado e aplicado à luz do objetivo previsto no seu art. 1º,
baseando-se, primordialmente, na proteção aos direitos fundamentais de liberdade,
privacidade e ao livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Ou seja, o desenvolvimento do mercado deve estar diretamente relacionado à função
promocional da tutela dos caracteres da personalidade, no tocante ao tratamento dos
dados pessoais.

O que se quer dizer é que a relação entre pessoa e mercado, no contexto do novel
diploma legal, deve ser diretamente proporcional: na medida em que a proteção dos
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dados seja eficiente, resguardando-se a personalidade e a privacidade em todos os seus
matizes, o mercado também será protegido, com foco no desenvolvimento econômico e
tecnológico, capaz de fomentar a livre-iniciativa e a livre concorrência, sem embaraços
de qualquer espécie. A Lei parece clara nesse sentido.

4.1.Conceitos relevantes estabelecidos pela LGPD

Ainda de maneira didática, a Lei 13.709/2018 (LGL\2018\7222), em seu art. 5º, prevê
conceitos específicos, cabendo fazer alusão aos mais relevantes para a finalidade deste
estudo, notadamente: os conceitos de dado pessoal, de dado pessoal sensível e de
titular.

O dado pessoal é caraterizado, nos termos da Lei, como informação relacionada a uma
pessoa natural identificada ou identificável (art. 5º, I); o dado pessoal sensível, a seu
turno, é definido como dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa,
opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou
político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando
vinculado a uma pessoa natural (art. 5º, II); o titular dos dados, por fim, é apresentado
como pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento
(art. 5º, V).

Nesse sentido, alguns apontamentos são relevantes.

O Brasil internalizou, nos termos do art. 5º, I, da referida lei, o conceito amplo de dados
pessoais, em alinhamento aos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados da
União Europeia, Regulamento 2016/679.57 O conceito amplo estende seu alcance para
além da pessoa natural meramente identificada: também tem natureza de dado pessoal
a informação relativa a uma pessoa identificável. Nesse sentido, trata-se de dado
pessoal, a atrair, pois, a incidência da esfera protetiva da novel norma legal, não apenas
os dados que possuem identificadores diretos ou indiretos que diferem um indivíduo,
mas também os que tornam possível a sua individuação.

Veja-se, por exemplo, que, nos termos do art. 12 da LGPD, os dados anonimizados
também serão considerados dados pessoais quando o processo de anonimização puder
ser revertido, através de meios próprios ou esforços razoáveis, definidos, pelo § 1º,
como o custo e o tempo para a reversão do procedimento e o estado da técnica. O § 2º
discorre sobre a possibilidade de que, mesmo quando anonimizados, os dados capazes
de conduzir à identificação da pessoa sejam considerados dados pessoais, sujeitando o
seu tratamento à tutela do referido arcabouço normativo protetivo.

O entendimento é similar às conclusões alcançadas nos termos do Parecer 05/2014, do
Grupo de Trabalho do art. 29, da Diretiva Europeia 95/46/CE,58 sobre a repercussão das
técnicas de anonimização na proteção dos dados pessoais. Do referido estudo, extrai-se,
em resumo relevante, que “o resultado da anonimização como técnica aplicada aos
dados pessoais deve ser, no estado atual da tecnologia, tão permanente quanto à
eliminação, ou seja, tornando impossível o tratamento de dados pessoais”.59

O conceito amplo tem, portanto, o objetivo de aumentar o escopo da proteção dos dados
pessoais, em aspecto promocional da pessoa humana por eles retratada.

Em seu art. 5º, II, a LGPD traz preocupação com a natureza dos dados tratados,
indicando, nos termos de seu art. 11, um cuidado especial com o tratamento de dados
pessoais originalmente sensíveis ou aqueles que, em razão de sua captação e
exploração, tornam possível o acesso a informações de natureza sensível, limitando o
tratamento às hipóteses em que o titular, ou o seu responsável legal, consinta, de forma
específica e destacada, para finalidades próprias (art. 11, I), e limitando o tratamento,
nas hipóteses que não envolvam o consentimento, à sua indispensabilidade.60

Outro conceito relevante, previsto no art. 5º, é o de titular. A expressão pode remeter,
em um primeiro momento, a uma tutela proprietária dos dados, em detrimento de sua
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real natureza existencial.

No entanto, a intenção do legislador, ao estabelecer o conceito de “titular” dos dados
pessoais, não foi a de internalizar no escopo normativo uma tutela de natureza
patrimonial, mas, sim, a de demonstrar que os dados não passam a integrar a esfera de
bens daquele que os capta, trata e explora. O que se buscou foi, justamente,
demonstrar que os dados coletados e explorados não passam a pertencer ao player ou
ao mercado, mas são inerentes à pessoa.61

Quanto ao mais, é certo, ainda, que o conceito de titularidade representa o gênero do
qual a propriedade é espécie, referindo-se ao titular de uma situação jurídica existencial.
Trata-se, portanto, de técnica legislativa com o escopo protetivo e promocional da
privacidade e dos caracteres da personalidade em geral.62

4.2.Bases normativas da LGPD

Ainda nos termos da Lei nova, as atividades de tratamento de dados pessoais deverão
observar o princípio da boa-fé e os princípios da finalidade, adequação, necessidade,
livre acesso, qualidade, transparência, segurança, prevenção, não discriminação,
responsabilidade e prestação de contas (art. 6º, incisos I a X).63-64

Veja-se, também nesse aspecto, que a preponderância no diploma normativo é, de fato,
das situações jurídicas existenciais, diante da preocupação premente com o controle
sobre todo o iter de captação, tratamento e exploração dos dados, impondo-se sempre
clareza informacional, limites ao tratamento e garantias de obediência às normas
protetivas e à eficácia das medidas de proteção adotadas.

Após evidenciar a primazia da tutela da pessoa, a Lei se direciona às bases
mercadológicas, ao propor, no art. 6º, VII, a ressalva e a proteção dos segredos
comercial e industrial.

É enfático, ainda, o lastro normativo, ao dispor sobre as hipóteses em que o tratamento
de dados – nesse caso, o tratamento de dados não diretamente sensíveis, por sua
própria natureza – poderá ser efetuado, em seu art. 7º, incisos I a IX.65 No § 3º do art.
7º, prevê-se, ainda, que o tratamento de dados pessoais de público acesso deve
considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram a sua
disponibilização.

Também nesse ponto, a singela leitura da norma legal é capaz de demonstrar que o
fundamento adotado para o tratamento de dados é, necessariamente, a proteção da
privacidade e dos demais direitos da personalidade, com uma dupla função simultânea
de natureza repressiva e promocional. Não por outro motivo, as hipóteses de tratamento
dos dados, embora extensas, foram delineadas no bojo da norma legal, para impedir que
um eventual vácuo normativo possa conduzir a um cenário de tratamento
indiscriminado.

Deve-se, nesse contexto, considerar sempre a prevalência do direito e da liberdade
fundamental do titular dos dados. Mais do que isso, deve-se promover a interpretação e
a aplicação do novel diploma normativo à luz da natureza una e
hierárquico-constitucional do ordenamento jurídico brasileiro, baseando-se na cláusula
geral da dignidade da pessoa humana e na funcionalização das situações jurídicas
patrimoniais à luz das existenciais.

O que se quer dizer é que, atribuindo-se ainda mais contundência e eficácia à sua clara
vocação existencial, a Lei nova – e todo o seu arcabouço protetivo – deve ser
interpretada com base na unidade do ordenamento jurídico e, em especial, à luz da
hierarquia do escopo protetivo da pessoa humana, nos termos da dicção constitucional.
66

Nesse sentido, embora desnecessário – eis que a hierarquia constitucional é fundamento
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basilar do ordenamento jurídico brasileiro, de tal maneira que o atendimento aos
ditames constitucionais e, notoriamente, ao pilar central da dignidade da pessoa
humana, independe de qualquer autorização legal –, ainda assim, foi positivada norma
nesse sentido, nos termos do art. 64 da LGPD: “[o]s direitos e princípios expressos nesta
Lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria
ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”.

Quanto ao mais, o art. 8º do aludido diploma normativo determina, ainda, que, nas
hipóteses em que o tratamento de dados dependa do consentimento do titular (art. 7º,
I), este deverá ser fornecido por escrito, por meio de cláusula destacada ou por outro
meio capaz de demonstrar a sua manifestação de vontade, cabendo ao controlador o
ônus da prova do consentimento, sendo vedada, ainda, a obtenção da concordância do
titular por meio de atos capazes de induzir ao vício de consentimento.

A preocupação com a forma do consentimento enfatiza a necessária informação sobre o
tratamento, envolvendo a ciência do titular e a sua manifestação clara e precisa.

Nesse mesmo sentido, aduz-se, no art. 9º, da referida Lei, que o titular tem direito ao
acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser
disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva acerca, entre outras, da finalidade
específica do tratamento; da forma e duração do tratamento, observados os segredos
comercial e industrial; da identificação do controlador; das informações de contato do
controlador; das informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a
finalidade respectiva; das responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento e
dos direitos do titular, com menção explícita aos seus direitos.67

Nos termos de seu art. 17, a novel norma protetiva tem conteúdo hialino: toda pessoa
natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos
fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade. Trata-se de base normativa
que torna ainda mais evidente o espírito protetivo-existencial da norma legal.

Dispõe-se, no art. 18, incisos I a IX, no mesmo sentido, sobre os direitos do titular dos
dados pessoais em face do controlador. Nos termos do rol legal, cabe enfatizar, a título
meramente descritivo, os direitos à confirmação sobre a existência de tratamento; ao
acesso aos dados; à correção dos dados incompletos, inexatos ou desatualizados; à
eliminação e à revogação do consentimento.68

Verifica-se que a dinâmica axiológica e as bases normativas da Lei Geral de Proteção de
Dados brasileira buscam tutelar, como norte cardeal, a pessoa humana, em primeiro
plano, sem desconsiderar, a bem dizer, a relevância dos dados para o mercado e para a
economia.

4.3.A LGPD e a tutela da personalidade no momento patológico

Resta claro que a nova Lei trouxe, em seu espectro, uma tutela jurídica protetiva e ao
mesmo tempo promocional da personalidade, buscando impedir que os agentes de
tratamento ajam de maneira invasiva e ilícita (tutela negativa) e incentivando uma
atuação promocional (tutela positiva).69

Mas além da garantia de uma tutela jurídica capaz de franquear uma guarida efetiva à
privacidade dos titulares dos dados pessoais, no momento fisiológico do tratamento,70 a
nova Lei também traz as bases para a responsabilidade civil, tutelando, ainda, o
momento patológico. Com efeito, o novo diploma legal traz, em seus artigos 42 e 44,
normas claras nesse sentido.

O art. 42 faz expressa alusão à reparação dos danos patrimoniais ou morais, individuais
ou coletivos, decorrentes do tratamento de dados, assegurando, em seus §§ 1º e 2º,
meios para a efetiva indenização e a inversão do ônus da prova.

O art. 44, por sua vez, discorre sobre os casos em que o tratamento de dados será
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irregular, enfatizando, em seu parágrafo único, que o controlador e o operador
responderão pelos danos causados em decorrência da violação da segurança dos dados
quando deixarem de cumprir os termos do art. 46, que impõe a adoção de medidas de
segurança, técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos
não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração,
comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

O art. 45, a seu turno, resguarda a especificidade da incidência do Código de Defesa do
Consumidor, para fins de responsabilização civil, nas hipóteses em que a violação do
direito do titular dos dados ocorra sob a égide das relações de consumo.

É notória, portanto, a preocupação da novel norma legal também com a tutela
reparatória integral (art. 944 do CC (LGL\2002\400)), atinente ao momento patológico
do tratamento.

Isso sem se falar, ainda, nas possíveis sanções administrativas previstas entre os artigos
52 e 54, do referido diploma legal, incidentes sobre os agentes de tratamento.

Para corroborar a relevância da nova Lei, foi editada, ainda, a Proposta de Emenda
Constitucional 17/2019, que “acrescenta o inciso XII-A, ao art. 5º, e o inciso XXX, ao
art. 22, da Constituição Federal para incluir a proteção de dados pessoais entre os
direitos fundamentais do cidadão e fixar a competência privativa da União para legislar
sobre a matéria”.

A PEC foi aprovada, por unanimidade, no Senado Federal. Hoje, a proposta está
pendente de votação na Câmara dos Deputados.

Nota-se, com clareza solar, a busca da novel norma legal pela imposição de uma
blindagem da pessoa retratada pelos dados objeto de tratamento, tanto com um condão
fisiológico-promocional, quanto com um condão patológico-repressivo, reforçada pela
iminente qualificação da proteção dos dados pessoais como direito fundamental, nos
termos do art. 5º da Constituição Federal.71

4.4.Impressão inicial sobre os termos da LGPD à luz do até aqui exposto

A nova lei chega, portanto, em boa hora, mas em hipótese alguma pode ser encarada
como diploma único sobre a matéria. De fato, um sistema jurídico pautado em
microssistemas, como estrelas que brilham a sós, não atende à complexidade das
relações jurídicas hodiernas, muito menos às de natureza existencial; tampouco é capaz
de dar guarida à unidade do sistema e à sua natureza hierárquico-constitucional.

É imperativo, portanto, que o ponto nevrálgico da tutela dos dados pessoais seja a
cláusula geral da dignidade da pessoa humana, primado do ordenamento jurídico
brasileiro, de tal maneira que, para cada hipótese concreta, envolvendo o titular uma
situação jurídica subjetiva existencial referente ao tratamento de dados, seja aplicada a
integralidade do ordenamento, visando a uma tutela elástica da personalidade, que não
se limite a aplicar enunciados normativos esparsos de um determinado microssistema,
mas que seja capaz de buscar, em todo o ordenamento, a norma jurídica do caso
concreto, capaz de promover a efetiva tutela da situação existencial sob ameaça ou
lesão.72

É essa a importância da Lei 13.709/2018 (LGL\2018\7222), notadamente: trazer
enunciados normativos atuais, capazes de difundir novos meios de tutela da
personalidade humana e da privacidade, sem que, contudo, sejam vistos como
instrumentos únicos de proteção da pessoa, de tal maneira que, uma vez tutelado,
primordialmente, o ser humano, em sua plena dignidade, seja também tutelado o
mercado, não se podendo olvidar, logicamente, da importância premente que o
tratamento de dados tem, hoje, na economia mundial.

O desafio reside, de fato, na interpretação e na aplicação do novel diploma normativo à
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luz da personalidade humana.

Ou seja, a grande tarefa proposta aos operadores do direito é, justamente, “fazer isso
[permitir a utilização das informações e dos dados pessoais no desenvolvimento do
mercado] de forma equilibrada, protegendo a privacidade dos cidadãos, mas sem
inviabilizar a inovação e os negócios”.73

5.Conclusão

A novel norma de proteção de dados brasileira caminhou bem ao estabelecer bases
normativas para a tutela da privacidade em um cenário hodierno e irreversível de
tratamento de dados pessoais. O alerta feito por Warren e Brandeis, em 1890, sobre a
necessária tutela da privacidade diante dos avanços tecnológicos, é deveras atual,
embora, naquele momento, o estado de evolução tecnológica tenha conduzido os
autores a defender as bases de uma proteção de caráter meramente negativo da
privacidade.

O ideal do right to be let alone, com o passar do tempo, tornou-se anacrônico. O estado
hodierno da técnica, de fato, tornou ineficaz uma proteção por meio de uma tutela
eminentemente negativa para dar guarida à privacidade, em um cenário de pulverização
de dados pessoais por meios diversos.

Por certo, a cláusula geral de tutela da pessoa humana, encampada na Constituição
Federal de 1988, dando guarida ao valor máximo do ordenamento jurídico, é mais do
que suficiente para proteger a personalidade, promovendo a tutela da pessoa humana
como fundamento do ordenamento jurídico, a despeito da insuficiência do tratamento da
matéria pelo Código Civil de 2002, que se limitou a adotar um texto legal lacônico.

Ainda assim, pode-se afirmar que, após a promulgação de tantas normas legais com o
objetivo de dar guarida ao direito à privacidade e aos dados pessoais, a realidade é que
a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira traduz uma tutela relevantíssima, atribuindo,
em um arcabouço legal próprio, maior previsibilidade e um caminho pavimentado para a
proteção das situações jurídicas existenciais que envolvam os dados de pessoas
naturais, melhor situando, inclusive, quanto ao tema, os operadores do direito, sejam
eles estudantes, advogados, defensores públicos, promotores ou magistrados.

O novel diploma trouxe consigo, como se constata a partir de seus objetivos,
fundamentos e princípios, uma tutela protetiva de natureza não apenas negativa, mas
também positiva e promocional da privacidade (e da personalidade em aspecto geral),
capaz de franquear ao titular dos dados pessoais meios para perseguir e controlar as
suas próprias informações, desde a captação à efetiva exploração, com vistas a evitar a
sua utilização para finalidades diversas daquelas para as quais, inicialmente, foram
coletadas. Parece, portanto, ter andado bem o legislador.

A repercussão da nova Lei ainda é incerta; a sua eficácia, da mesma maneira, é
desconhecida. Espera-se que, de fato, o papel de guarida à personalidade, em tempos
de prospecção e exploração exponencial de dados pessoais, possa ser por ela
desempenhado. Isso, contudo, somente o tempo e a aplicação constante dos enunciados
normativos do referido diploma legal poderão demonstrar.

Notoriamente, deve-se considerar, ainda, não se tratar de um microssistema de
proteção de dados pessoais, mas, sim, de um roteiro normativo amplo, de importância
cabal e manifesta sobre a matéria, a ser interpretado e aplicado à luz da cláusula geral
da dignidade humana, e, da mesma forma, se assim for necessário, em conjunto com
outras leis específicas que envolvam a matéria, partindo sempre da axiologia central da
Constituição Federal e da tutela das situações existenciais no caso concreto.

Não há dúvida de que há casos complexos que apenas aguardam a vigência da novel
norma legal para a sua efetiva resolução. É o que se constata, por exemplo, dos termos
do acórdão proferido no REsp 1.660.168/RJ, em que se discutiu a possibilidade de
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utilização de técnicas de desindexação em buscadores virtuais, com a aplicação de filtros
nominativos.

A questão foi decidida por maioria apertada de votos, restando vencido o relator, que
afastava a possibilidade de desindexação. Defendeu-se, no voto vencido, que, a despeito
da sensibilidade da matéria, o único diploma legal existente na oportunidade, o Marco
Civil da Internet, Lei 12.965/2014 (LGL\2014\3339), seria insuficiente para chancelar a
pretensão. Um dos argumentos utilizados no voto vencido foi, justamente, o fato de que
“não há no Brasil uma lei geral que disponha sobre a proteção de dados pessoais”.

Em breve, contudo, a referida lei, já promulgada, passará a ter plena vigência, trazendo
um novo arcabouço normativo-positivo na temática da privacidade atrelada à tutela dos
dados pessoais. Isso, é claro, sem que se possa olvidar da Proposta de Emenda
Constitucional 17/2019, que tem o objetivo de erigir à categoria de Direito Fundamental
a proteção dos dados pessoais.

O desafio que se impõe, hoje, é compatibilizar, em uma data-driveneconomy, a proteção
da pessoa humana titular da situação jurídica existencial que envolva os seus dados
pessoais e os interesses mercadológicos, caracterizados como situações jurídicas
patrimoniais, não havendo dúvidas, pois, acerca da imperatividade daquelas sobre estas.
74

É necessário, portanto, que os players de mercado encarem a novel norma de proteção
de dados pessoais como um necessário caminho a ser trilhado para que se possa: (i)
impedir que caracteres da personalidade humana sejam utilizados indiscriminadamente,
como força motriz própria dos engenhos comerciais, reduzindo a pessoa humana à
condição de meio para uma finalidade exclusivamente comercial, sem qualquer lastro
protetivo; (ii) permitir o desenvolvimento econômico e (iii) impedir que as consequências
jurídicas da norma, como multas e a responsabilização civil, sejam aplicadas aos agentes
de tratamento, em razão do eventual vilipêndio dos dados pessoais.

Para os titulares dos dados e para os agentes de tratamento, o caminho
promocional-fisiológico certamente é mais benéfico do que o caminho
repressivo-patológico. Deve-se, para tanto, antes do mais, tutelar a pessoa, para que,
então, se permita a necessária tutela do mercado.

Em síntese, a Lei nova não tem como objetivo ou fundamento a preterição do mercado.
Na verdade, de maneira cristalina, impõe-se, nos termos do novel diploma normativo,
como um prius protetivo, a tutela integral da pessoa,75 para que, então, como um
posterius consequencial, se possa proteger o mercado.76 Acredita-se, pois, ser esse o
escopo de aplicação da novel Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, em sua relação
direta com os caracteres da personalidade humana.
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para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes,
proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados; de
fácil acesso à consulta facilitada e gratuita do titular, sobre a forma e a duração do
tratamento, bem como sobre a integralidade dos dados; com exatidão, clareza,
relevância e atualidade; com base em informações claras, precisas e facilmente
acessíveis, em relação aos dados e aos respectivos agentes de tratamento, observados
os segredos comercial e industrial; com o uso de medidas técnicas e administrativas
aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais
ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão; sendo impossível a
discriminação e cabendo ao agente adotar medidas eficazes e capazes de comprovar o
cumprimento das normas de proteção de dados e a sua eficácia.

65 Notadamente: mediante consentimento, pelo titular; para cumprimento de obrigação
legal ou regulatória, pelo controlador; pela administração pública, para execução de
políticas públicas previstas em lei e regulamentos ou respaldadas em contratos,
convênios ou instrumentos congêneres; para a realização de estudos por órgão de
pesquisa, sempre sendo garantido, quando possível, a anonimização; ante a necessidade
de execução de contrato ou procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual
seja parte o titular, a pedido do titular dos dados; para exercício regular de direitos em
processo judicial, administrativo ou arbitral; para proteção da vida ou da incolumidade
física do titular ou de terceiro; para a tutela da saúde; para os interesses legítimos do
controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades
fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais ou para proteção do
crédito.

66 Nesse sentido, ver: SOUZA, Eduardo Nunes de; SILVA, Rodrigo da Guia. Direitos do
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titular de dados pessoais na Lei 13.709/2018: uma abordagem sistemática. In:
TEPEDINO, Gustavo; FRAZÃO, Ana; OLIVA, Milena Donato (Coord.). Lei geral de
proteção de dados pessoais e suas repercussões no direito brasileiro. São Paulo: Ed. RT,
2019. p. 245.

67 Nos termos dos parágrafos do art. 9º, nas hipóteses em que o consentimento se faça
necessário: será nula a sua concessão quando as informações fornecidas ao titular
tenham conteúdo enganoso ou abusivo, ou estejam eivadas pela ausência de
transparência e clareza; se houver mudanças na finalidade do tratamento, incompatíveis
com o consentimento prestado, deverá, o controlador, antes de realizar o tratamento,
informar as mudanças ao titular, que poderá, por sua vez, revogar o consentimento
prestado anteriormente. No mais, sendo o tratamento de dados condição para o
fornecimento de produto ou serviço, ou para o exercício de um direito do titular, este
deverá ser informado com destaque sobre essas condições e sobre os meios para
exercer o seu direito.

68 Os direitos previstos no art. 18 são os seguintes: a confirmação da existência de
tratamento; o acesso aos dados; a correção dos dados incompletos, inexatos ou
desatualizados; a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários,
excessivos ou tratados em desconformidade com os termos da Lei; a portabilidade dos
dados, mediante requisição expressa, observados os segredos comercial e industrial; a
eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento, excetuando-se hipóteses
legais específicas; a informação das entidades públicas e privadas com as quais o
controlador realizou o uso compartilhado de dados; a informação sobre a possibilidade
de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa; a revogação do
consentimento, nos termos legais.

69 Já enfatizava Rodotà: “A proteção de dados está sob ataque todos os dias. Existe
espaço para uma reinvenção afirmativa, ou uma abordagem defensiva é a única opção
possível? Os dois objetivos não devem ser separados” (RODOTÀ, Stefano. A vida na
sociedade da vigilância: a privacidade hoje. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 24).

70 Nessa linha, convém assinalar o que dispõe Pietro Perlingieri: “Por outro lado, a
tendência, um tempo dominante, que se propõe esgotar a problemática dos chamados
direitos da personalidade no momento patológico da violação ou da lesão, e, portanto,
no ressarcimento do dano, leva em consideração apenas as atitudes subjetivas e as
situações que visam impedir, ou, de toda sorte, dificultar, a realização do bem. Ao
contrário, devem ser consideradas juridicamente relevantes também aquelas situações
que o ordenamento orienta em direção à realização da pessoa em termos positivos e
fisiológicos.” (PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional. Trad.
Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 767). E de fato, ainda na linha
de raciocínio do autor: “A tutela da pessoa nem mesmo pode se esgotar no tradicional
perfil do ressarcimento do dano. Assume consistência a oportunidade de uma tutela
preventiva: o ordenamento deve fazer de tudo para que o dano não se verifique e seja
possível a realização efetiva das situações existenciais.” (PERLINGIERI, Pietro. O direito
civil na legalidade constitucional. Trad. Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar,
2008. p. 768).

71 É pertinente o comentário de Rose Meireles: “Ficou claro que não basta a tutela
abstencionista em face da personalidade. É a atuação concreta da liberdade que atribui
valor preliminar, existencial e substancial ao problema da personalidade, a exemplo da
liberdade de circulação, liberdade de instrução, liberdade de informação, liberdade de
pensamento, liberdade de expressão.” (MEIRELES, Rose Melo Vencelau. Autonomia
privada e dignidade humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 59-60).

72 Quanto ao ponto, a necessidade de o ordenamento jurídico se adaptar para tutelar a
pessoa, e não de a pessoa se adaptar ao ordenamento, já foi mencionada por Danilo
Doneda: “A pessoa seria a representação jurídica de cada homem; porém, a posição
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central assumida pelo próprio homem no ordenamento o traz, em toda sua realidade e
complexidade, para o epicentro do ordenamento, que a ele deve adaptar-se – e não o
contrário” (DONEDA, Danilo. Os direitos da personalidade no Código Civil. In: TEPEDINO,
Gustavo (Coord.). O Código Civil na perspectiva civil-constitucional: parte geral. Rio de
Janeiro: Renovar, 2013. p. 52).

73 PINHEIRO, Patrícia Peck Garrido. Nova lei brasileira de proteção de dados pessoais
(LGPD) e o impacto nas instituições públicas e privadas. Revista dos Tribunais, São
Paulo, v. 1.000, p. 309-323, 2019.

74 Como disposto por Bruno Lewicki, “não se protege apenas o momento patológico em
que a personalidade sofre lesão de qualquer espécie, nem tampouco será a tutela
negada àquele que pretenda obter garantias sobre um aspecto de sua existência que
não tenha sido ainda objeto de previsão específica. A personalidade, em todos os seus
aspectos e desdobramentos, encontra sua garantia na cláusula geral de tutela da pessoa
humana, cujo ‘ponto de confluência’ é, sem dúvida, a dignidade da pessoa humana, que
se encontra no ápice do ordenamento e funciona como valor reunificador da
personalidade a ser tutelada” (LEWICKI, Bruno. A privacidade da pessoa humana no
ambiente de trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 77).

75 Nesse sentido, em tradução livre, nas palavras de Pietro Perlingieri: “Mais aceitável
se revela a abordagem segundo a qual nas previsões constitucionais a pessoa tem valor
prioritário”. O fragmento foi extraído da seguinte passagem de sua obra: “Piú
condivisibile si rivela l’impostazione secondo la quale nelle previsioni constituzionali la
persona ha valore prioritario” (PERLINGIERI, Pietro. Manuale di diritto civile. 9. ed.
Napoli: Edizioni Scientifiche italiane, 2018. p. 187).

76 Patrícia Peck entende que: “as relações negociais dependem diretamente de os dados
se desenvolverem para garantir a segurança jurídica das partes, evitar golpes, fraudes,
inadimplência e oferecer melhores experiências na oferta de produtos e serviços,
otimizando mão-de-obra e especializando negócios. Informação verdadeira e
transparente, utilizada de forma legítima e proporcional, garante crescimento econômico
e social.” (PINHEIRO, Patrícia Peck Garrido. Nova lei brasileira de proteção de dados
pessoais (LGPD) e o impacto nas instituições públicas e privadas. Revista dos Tribunais,
São Paulo, v. 1.000, p. 309-323, 2019).
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